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Hebt u al zo’n spiegel? 



Zo werkt het 
www.semeoticons.eu 



Gezondheid & vitaliteit zijn ‘hot’ 

Het Nieuwe Werken was hot 



Waar moeten we het over hebben? 



Cognitieve 
prestaties 

Taak-
verstoring 

Uitdroging 
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gebrek 
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Licht 

Binnen- 
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Glucose 
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Lichaams-
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Geur 
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stijl 
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doen 
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tot groot 
positief 
effect 

Klein tot 
gemiddeld 

positief 
effect 

Klein tot 
gemiddeld 

negatief 
effect 

Gemiddeld 
tot groot 
negatief 

effect Bron: AWA/CEBMA research,2016 



Onze bijdragen 

een gezond binnenmilieu, de power nap 
(klinkt misschien ‘ver van mijn bed’ maar als 
we er aantoonbaar beter door gaan presteren 
komen de besloten slaapplekken er vast en 
zeker) en een slim ontworpen werkomgeving. 
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Gebouw beïnvloedt meer dan alleen energiegebruik! 

11 



Effect goed binnenmilieu op vastgoed waarde 
volgens Finse studie 
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8 %! 



Invloedsfactoren productiviteit op kantoor 
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Hoe onderzoek je dat? (klimaatkamer DTU) 

14 14 



Voorbeeld effect temperatuur 
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Bron: Seppänen et al 2006 



Voorbeeld effect verse luchttoevoer 

16 

Bron: Boerstra, van Dijken 2014 



Voorbeeld effect binnenklimaatcontrole 

17 

Bron: Boerstra, 2016 

Vergelijking zelf-ingeschat productiviteitseffect binnenklimaat van de ‘low control’ en de ‘high 
control’ respondenten (resp. diegenen met een PPCI3 score < 4 en diegenen met een PPCI3 
score van 4 of hoger); (n= respectively 168 and 68; met 95% C.I.) 

Verschil: ca. 4,5%! 



CONTROL              
(available, exercised & 

perceived) 

moderator 

INDOOR CLIMATE 
(temperature, airspeed, 

CO2 conc., etc.) 

stimulus response 

COMFORT,  
HEALTH & 

PERFORMANCE 

‘The main assumption is that human responses to sensory stimuli are modified when 
those exposed have control over the stimuli…’  (Bell et al, 2002; Brager & DeDear, 1998) 

Controle mechanisme (volgens Boerstra, 2016) 



Bedrijf 
• Omzet per persoon per jaar = € 80.000,-  
• Op kamerniveau 8 m2 per persoon beschikbaar 
• Omzet per m2 per jaar = € 10.000,- (op kamerniveau) 
 
Interventie 
• Introductie wandthermostaat (één per 2 personen)  
• Kosten: € 50/m2 (eenmalig) 

 
Effect 
• Productiviteitsverhoging van 4%  
• Dus omzetverhoging = € 400,- per m2 per jaar   
 
Terugverdientijd < 2 maanden 
 

Rekenvoorbeeld 

19 19 



Hoe moet dat in een open kantoor? 
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JEP! Systeem Van Delft Groep, zie youtube  



Kentallen productiviteitseffecten 

21 21 

 
Indicator Productiviteitseffect* 

Thermisch binnenklimaat 
Oververhitting -2,5% 
Onderkoeling -2,5% 

Temperatuur beïnvloeding -4% 
Binnenluchtkwaliteit 

Verse lucht toevoer -4%** 
Verontreinigingsbronnen -3% 

Geluid 
Betekenisvol geluid -7% 

Niet bekenisvol geluid -2,5% 
Licht 

Kunstlicht -3% 
Daglichtwering -5% 

 
* Productiviteitseffect van het worst case (klasse D) vs. best case (klasse A) scenario 

** De hoeveelheid verse lucht toevoer heeft ook invloed op het ziekteverzuim (maximaal -0,5 %punt). 
 

Bron: BBA Binnenmilieu, 2014. Kengetallen binnenmilieu & productiviteit ten behoeve van de 
EET value case tool. Opdracht: Platform 31 / Kantoor vol Energie. 

Terugverdientijd 
binnenmilieu 

bevorderende maatregel  
meestal < 1 jaar! 

56 bronnen uit 
binnen- en buitenland 
geheranalyseerd 



Download BBA kentallen rapport via: 
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http://www.kantoorvolenergie.nl/wp-content/uploads/downloads/2015/10/BBA-
Rapport-Kentallen-binnenmilieu-productiviteit-151015.pdf 
 

http://www.kantoorvolenergie.nl/wp-content/uploads/downloads/2015/10/BBA-Rapport-Kentallen-binnenmilieu-productiviteit-151015.pdf
http://www.kantoorvolenergie.nl/wp-content/uploads/downloads/2015/10/BBA-Rapport-Kentallen-binnenmilieu-productiviteit-151015.pdf


De Nieuwe Norm (www.kantoorvolenergie.nl) 

23 



• Prestaties op de kantoorwerkplek bevorderen?                       
Investeer in een goed thermisch binnenklimaat,  
voldoende verse luchttoevoer, controlemogelijkheden, 
goede akoestiek en ergonomisch licht 

• Een klasse A binnenmilieu verdient zichzelf terug.               
In no time! 
 

 
 
 

Conclusies 

24 24 



Tot slot…. 
 

De ProductiveBuilding App  
van DGMR-BBA 



I-phone app (for now) 
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Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software 27 



Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software 28 



Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software 29 



Kasper 

Nap@Work  
Slapen op het werk een taboe? 



Wim 

Een slimme,  
voor de gebruiker ontworpen  
werkomgeving 



Slim Werken in Smart Buildings 



De-smarten: zet de ramen open 



Terug naar….. 



 De productieve kenniswerker? 



Activiteiten van de kenniswerker 

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00

Gemiddelde

2007-2008

2009-2010

2011-2012

2013-2014

2015-2016

Algemeen bureauwerk

Ongestoord bureauwerk

Interactief bureauwerk

Gepland overleg

Ongepland overleg

Telefoneren

Lezen

Archiveren

Overig

Bron: CfPB, WODI database, n=23.277 



Belangrijke aspecten: totaal beleving 

24% 

24% 

27% 

39% 

44% 

52% 

mogelijkheden om buiten eigen kantoor te…

binnenklimaat

ICT voorzieningen

concentratiemogelijkheden

bereikbaarheid van het kantoorgebouw

comfort van de werkplek



Belangrijk voor 
arbeidsproductiviteit 

38 

Concentratie 

Functionaliteit en  
comfort werkplek 

Hoeveelheid en  
diversiteit plekken 

Privacy 

Individuele 
productiviteit  

Huisvestingsgerelateerde voorspellers van 
ervaren individuele productiviteit 
(correlatie > 0,4): 



 
 
 

Gem. 24% - 57% zegt vaak of altijd afgeleid te worden door:  
 

Afleidingsfactoren in flex-kantoren 



Fun Bewegen op kantoor 



Fun voor kinderen: de Populley 
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WAT MEDEWERKERS PRETTIG VINDEN 
Meest gebruikte plek 

Onprettige plek 

Prettige plek 

Niet communicatie ondersteunend 

Communicatie ondersteunend 

Niet concentratie ondersteunend 

Concentratie ondersteunend 



Een slim ontworpen werkomgeving: 
 

• Aansluiten bij behoeften van de gebruikers 
• Mee-verantwoordelijk maken 
• Wat mensen prettig vinden 
• Variaties in sfeer 
• Toekomst bestendig 
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Gemiddeld 
tot groot 
negatief 

effect Bron: AWA/CEBMA research,2016 



Meer weten? 

Onderzoeksagenda CfPB 





Bezoek de stand: L35  

Kasper: kasperjanssen@desportarts.nl 
Atze:  ab-bba@binnenmilieu.nl 
Wim:  w.r.pullen@tudelft.nl 
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